
حال, ويجججوز إيمانه حال, يكتم فرعون آل من يكون أن فيجوز هذا وعلى
يكجون أن حجال, ويججوز إيمانه ثانية, ويكتم صفة فرعون آل من يكون أن
)) إيمتانه (( يكتتتمثالثة,  صفة إيمانه ثانية, ويكتم صفة فرعون آل من
اللتته ربتتي يقتتول أن رجل (( أتقتلون وقومه فرعون عن يخفيه أي
أنججه إل بشججيء يججأت لججم رجل تقتلون كيف للنكار, يعني هنا  التستفهام))

أن إل منهتتم نقمتتوا (( وما:  تعججالى كقججوله وهججذا ؟ اللججه ربججي يقول
). ) الحميد العزيز بالله يؤمنوا
قججدرها ولهججذا اللم تقدير على مصدرية هذه أن))  يقول (( أنوقوله: 
منزوعججة أن تكججون هججذا  وعلى)) " (( يقول لن " أيبقوله:  المفسر

وهججم فرعججون ل اللججه ربججي اللججه, يعنججي ربي بقوله للتعليل, أي التي اللم
فرعون.  ربهم أن يرون

(( متتن الظتتاهرات )) بتتالمعجزات بالبينتتات جتتاءكم " (( وقتتد
للمصججاحبة, والبينججات: صججفة بالبيججات: البججاء جججاءكم  قججد)) " ربكتتم

باليججات جججاءهم اليججات, أي للمؤلججف خلفججا وتقديرها محذوف لموصوف
يك (( وإننججبي,  أنججه على قاطعة دللة تدل التي الظاهرات أي البينات
)) يعتتدكم التتذي بعتتض يصبكم صادقا يك وإن كذبه فعليه كاذبا

أن إمججا الن موتسى والتقسيم, لن الصبر المنطق علماء عند يسمى هذا
والكججذب, الصججدق بين رتبة هناك كاذبا, وليس يكون أن وإما صادقا يكون

يكججون أن وإما هذا في صادقا يكون أن الله, فإما رتسول أنه يقول هو لنه
يتتك (( فإنقججال:  ولهججذا تصججدقوه أن يضججركم ل فججإنه كل كاذبا, وعلى

بججه اللججه يوقججع كججذبه, وتسججوف ضججرر عليججه  يعنججي)) كذبه فعليه كاذبا
ممتتن أظلم (( ومنتعالى:  الله الله, قال على كذب لو والعار الخزي
المعنى هذه في ) واليات) جاءه إذا بالصدق وكذب الله على كذب

(( وإن عليججه كذبه كذبه, فيكون ويبين تسره يهتك تعالى الله كثيرة, وأن
رتسول أنه في صادقا يك  إن)) يعدكم الذي بعض يصبكم صادقا يك

عججاجل, وكججذلك العججذاب مججن يعججدكم الججذي بعججض أصابكم أنتم وكذبتموه
وأنتججم كاذبججا كججان إن عليججه الخطججر الن آجل, فصججار الخججرة فججي يصبكم
ل ينجوا, وهذا تسوف وهو صادقا كان إن عليكم تسلمون, والخطر تسوف

لم التنزل هذا إلى فرعون آل مع تنزل الرجل أن نصحه تمام من أنه شك
قججال: التنزل, وهنججا باب من هذا به, لكن يؤمن كان أنه مع صادق أنه يقل

نفسججه عججن للتهمة إبعادا موتسى أتقتلون يقل  ولم)) رجل (( أتقتلون
معرفججة, ولكنججه عججن عنججه يدافع وأنه موتسى يعرف كان أنه أحد يظن لئل



نعم.  إخفائه في وشدة للمر إبهاما النكرة برجل أتى
هو من يهدي ل الله ) إن) كذاب مسرف هو من يهدي ل الله (( إن

الجملججة هججذه كججذب, وهججل ذو للحججد, كججذاب: أي متجججاوز مسججرف: أي
هججي نقججول ؟ فرعججون علججى تعججود أو موتسججى علججى تعود هي هل التعليلية
الوصف يهديه, هذا ل الله فإن كذابا مسرفا كان من للمرين, كل صالحة
لججه ليججس مججا مججدع كججذاب للحد متجاوز مسرف فإنه فرعون على ينطبق
كججذاب, مسججرف ذلججك, فهججو فججي  وكذب)) العلى ربكم (( أنايقول: 
كاذبججا, كان لو موتسى على تنطبق والتنزل المجادلة مقام في أيضا كذلك
كججاذب, وكججذلك وهججو الرتسججالة وادعججائه للحججد متجججاوز مسرفا يكون فإنه

صججالحة هنا فالجملة حال كل فيه, وعلى صادقا ليس ما ادعى لنه كذاب
علججى أو الحقيقجة علججى منطبقجة فرعججون, وهجي علجى منطبقة تكون لن

الخصم.   مع التنزل باب من موتسى
والسججلم الصججلة عليججه موتسى منها: قوة فوائد قبلها والتي الية هذه في

لقججوله: وربهم ربه بالله عاذ بأنه بالقتل مهدديه أمام أعلن حيث وصراحته
 )). وربكم بربي عذت (( إني

هججذا أمججام اللججه علججى اعتمججد حيث والسلم الصلة عليه توكله قوة ومنها
به. توعد ما ينفذ أن عليه يسهل الذي الطاغية

الذميمين الوصفين بهذين فرعون الكريمة: وصف الية هذه فوائد ومن 
الحساب.  بيوم يؤمن ل وأنه التكبر
عججذت إنججي يقججل لم لنه الخصوص دون العموم إلى العدول فوائدها ومن
وغيججر فرعججون ليعججم متكججبر كججل مججن قال ولكن فرعون من وربكم بربي

فرعون.
علججى انطبقت وبالوصف العموم بصيغة جاءت إذا أنه أيضا فوائدها ومن 

. الحساب بيوم الكفر بالتستكبار, وكذلك متصف أنه وبينت فرعون
القيامججة, يججوم وهججو الحسججاب يججوم الكريمججة: إثبججات اليججة فوائججد ومججن

عليججه اللججه صججلى النججبي لن عملججه على النسان مناقشة ليس والحساب
لكانت ناقشك لو الله  لن) عذب الحساب نوقش ( من:  قال وتسلم
حسججناتك إن بهججا, بججل قمججت الججتي الحسججنات جميع تغطي نعمه من نعمة
إلججى وفقت إذا شكر, ثم إلى تحتاج وجل عز الله من نعمة بها قمت التي

قججال جرا, ولهذا هلم ثم الشكر إلى للتوفيق آخر شكر إلى تحتاج شكرها
الشاعر:

 الشكر يجب مثلها في له علي    نعمة الله نعمة شكري كان إذا



 العمر واتصل اليام طالت وإن   بفضله إل الشكر بلوغ فكيف
ويقججرره المججؤمن بعبججده يخلججو تعججالى اللججه أن هو صحيح, فالحساب وهذا

ستتترتها ( قدقججال:  أقججر فججإذا  كججذا عملت كذا بذنوبه, فيقول: عملت
ل فججإنهم الكفججار  أمججا) اليتتوم لتك أغفرهتتا وأنتتا التدنيا فتي عليك

حسججنات, لهججم ليججس لن وتسججيئاته حسججناته تججوزن من محاتسبة يحاتسبون
بهججا يججذلون بهججا, يعنججي عليهججا, ويخججزون أعمالهم, ويوقفون تحصى ولكن

علتتى اللتته لعنتتة أل ربهتتم علتتى كتتذبوا التتذين (( هؤلءويقججال: 
المؤمنين.   حساب وذاك الكفار حساب هو هذا))  الظالمين

آخره.  إلى)) مؤمن رجل (( وقالتعالى:  قال ثم
عين دون القصة بمضمون العناية ينبغي الكريمة: أنه الية هذه فوائد من
أن نعلججم فنحججن  وإل)) متتؤمن رجتتل (( وقاللقوله:  عليه وقعت من
بججه, لكججن يتعلق شيء وكل ونسبه اتسمه الرجل, ويعلم هذا من يعلم الله
عيججن دون القصججة مضججمون المهججم أن إلى إشارة إبهاما ذكره تعالى الله
. وتعيينه ذكره فالمصلحة مصلحة تعيينه في كان إذا إل عليه وقعت من

هججو مججن المعججادين صججلب من يكون قد الكريمة: أنه الية هذه فوائد ومن
أو قرابته من قلنا  وتسواء)) فرعون آل (( منهنا:  الولياء, لقوله من
قججد قدير, وأنججه شيء كل على الله أن على يدل فهو دينه على أتباعه من

الكفر. في منغمسين قوم بين كان لمن اليمان يهيأ أو يقيض
على النسان خاف إذا اليمان إخفاء الكريمة: جواز الية هذه فوائد ومن

أن يسججتطيع ل النسججان كججان إذا  ولكن)) إيمانه (( يكتملقوله:  نفسه
دين نعم, في الجواب ؟ الهجرة عليه تجب فهل بالكتمان إل مؤمنا يعيش

عليججه تجججب فإنه دينه مخفيا إلى يعيش أن يستطيع ل كان من أن التسلم
اللججه فججإن عججاجزا كججان عليها, فججإن قادرا يكون أن بشرط الهجرة, ولكن

ل والولدان والنساء الرجال من المستضعفين ( إل:  قال تعالى
أن اللته عستى فأولئتك ستبيل يهتتدون ول حيلتة يستتطيعون

).) غفورا عفوا الله وكان عنهم يعفوا
الذي فرعون على المؤمن هذا إنكار الكريمة: شدة الية هذه فوائد ومن
)). الله ربي يقول أن رجل (( أتقتلونلقوله:  بالقتل هدد

مججن: يقتضججيه تسججبب بججدون عمل عمججل مججن علججى النكججار فوائججدها ومججن
للقتججل, بججل تسببا ليس  وهذا)) الله ربي يقول أن رجل (( أتقتلون

يجججوز ول منكججر هذا فإن السبب لهذا يقتل أن أما وشأنه يترك القل على
. إقراره



إن أو التهمجة من خوفا التعيين عن الكريمة: العدول الية هذه فوائد ومن
يقججل  ولججم)) رجل (( أتقتلتتونلقوله:  المعاريض اتستعمال فقل شئت

به, وفسججد صلة له بأن الناس لتهمه باتسمه عينه لو موتسى, لنه أتقتلون
)) اللتته ربي يقول أن رجل (( أتقتلونوقال:  أبهمه يريده, لكنه ما

آخره. إلى
البينجة باليجات أتى السلم عليه موتسى الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
متتن بالبينتتات جتتاءكم (( وقدلقججوله:  البشججر مثلهججا على يؤمن التي

)). ربكم
بإنكججار هججؤلء جججابه حيث الرجل هذا إيمان الكريمة: قوة الية فوائد ومن

ربججا لهججم بججأن  فجججابههم)) ربكم (( منقوله:  من ضمنا فرعون ربوبية
يقتتول (( أنقججوله:  الرجل, أما هذا قوة على يدل فرعون, وهذا تسوى
فيهججا مججا لموتسججى وجل عز الله ربوبية لن دليل فيها  فليس)) الله ربي
فرعججون بججأن يعججرض بأنه  واضح)) ربكم (( منلكن:  النكار من شيء
الرجل. هذا شجاعة كمال على يدل الله, وهذا هو الرب برب, وأن ليس
بيججن الترديججد يعنججي والتقصججير الصججبر الكريمة: اتستعمال الية فوائد ومن

كاذبا يكن (( فإنلقوله:  عليهم أو عليهما المر يزيد ل أحوال أو حالين
)). صادقا يكن ... وإن

كجانوا بمجا بجدأ ويقربجه, لنججه يجؤلفه فيمجا الخصم مراعاة الية فوائد ومن
أجججل مججن بالصججدق يبدأ أن قبل بالكذب موتسى, فبدأ كذب وهو يعتقدون
أليفهم يبجدأ لجم لموتسجى, ولهجذا تعصجب عنجده ليجس الرججل أن وبيجان ت
الحتمالين. أحد هو الذي بالصدق

)) كاذبا يك (( فإنلقوله:  التورية الكريمة: جواز الية هذه فوائد ومن
صججادقا أنججه يعلججم الرجل هذا أن نعلم  لننا)) صادقا يك (( وإنوقوله: 

قبججول أجججل مججن بججه, وذلججك بمججؤمن ليس بأنه تورية الكلم بهذا أتى لكنه
لقتلججوه, ولكنججه آلهججم من وهو بموتسى مؤمن بأنه شعروا لو كلمه, لنهم

. التورية على الدال بالكلم أتى
وهججو الكججاذب علججى يعججود الكذب شؤم الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن

وجججل عججز الله فضح  وقد)) كذبه فعليه كاذبا يك ( وإنلقوله:  كذلك
. الخرة في وتسيفضحهم الدنيا في عليه المفترين الكاذبين

ويججؤمن يعتقد بكونه الرجل هذا إيمان الكريمة: قوة الية هذه فوائد ومن
إذا يصججيبهم تسججوف والسججلم الصججلة عليه موتسى وعدهم الذي بعض بأن
التتذي بعض يصبكم صادقا يك (( وإنلقوله:  كذبوه وقد صادقا كان



)). يعدكم
بفعلججه للحججد المتجاوز أي الكذاب المسرف الكريمة: أن الية فوائد ومن

الهدايججة مججن بعيججد مسججرف, فججإنه لنججه كذاب, وبفعله لنه وبقوله, بقوله
 )). كذاب مسرف هو من يهدي ل الله (( إن:  لقوله

هدايججة ؟ والرشججاد البيان هداية أو التوفيق هادية المراد هل نسأل وحينئد
مججن وفق ولغيره, لكن الكذاب للمسرف بين قد تعالى الله التوفيق, لن

أعلم.  شاء, والله من وخذل عباده من شاء
...:  الطالب
الججدنيا, ولهججذا في  يعني)) يعدكم الذي (( بعضقال:  لنه : نعمالشيخ
 العاجل". " العذابيقوله: المفسر قدرها

...:  الطالب
دينججه علججى متبعه أو قريبه هو هل فرعون, صريح, لكن آل من : ل الشيخ

. ؟
 ؟... : المعاريض الطالب
يقول كأنه الواقع, يعني خلف بشيء توري أن معناها : المعاريض الشيخ

 ؟ المعاريض تجوز متى
المعاريض مضرة, واتستعمال دفع أو مصلحة فيه كان إذا المعاريض تجوز
أوجه:  ثلثة على

ول هججذا فيججه ليس الظلم, والثالث: ما الول: الظلم, والثاني: دفع الوجه
عليججه, ودفججع حججق لججدفع المعججاريض النسججان يستعمل أن هو الظلم هذا؛

ول كججذلك ليججس نفسه, وما عن ظلم لدفع المعاريض يستعمل أن الظلم
المباحة.  المور في يستعملها أن مثل  كذلك
مائججة لزيججد عمججرو عند وكان القاضي عند وعمرو زيد الول: تخاصم مثال
علججى اليميججن بينة, قال: ل, قججال: لججك للمدعي: ألك القاضي فقال درهم

اللفججظ شججيء, ظججاهر لججه عنججدي مججا عليه: واللججه المدعي صاحبك, فقال
على الكلم الذي, وتقدير بما الثبات, ونوى نوى قلبه في هو النفي, لكن
هججو شججيء, لكججن عنججده لججه صحيح شيء, وهذا عندي له الذي نيته: والله

نافيججة بأنها يحكم تسوف شيء, القاضي عنده ليس وأنه نافية ما بأن ورى
إلججى بها توصل حرام, لنه أنها نقول المعروضة الحال, هذه ظاهر حسب

خصججمه: لججه قججال لو حلف لو الدعوى في أيضا عليه, وكذلك حق إتسقاط
حججرام فججإنه موريججا شججيء, فحلججف عندي لك أن تحلف أن منك أرضى أنا

عليه. 



غيره, مثججال أو نفسه عن الظلم دفع على يحلف أن فمثل الظلم دفع أما
لجي فقجال: افتجح مجاله يأخجذ أن يريد ظالم جندي أو لص عليه ذلك: دخل

تسججوف شيء, المخججاطب الصندوق هذا في ما الصندوق, قال: والله هذا
ل التوريججة الثبججات, فهججذه بهججا يريججد فينصرف, وهججو نفي الجملة أن يظن
ويقججول: شججخص يججأتي أن مثججل للغيججر المال كان إذا جوازها, بل في شك
لججو أنججي شيء, أعرف له عندي ما وكذا, فأقول: والله كذا له عندك فلن

لخذها.   أخبرت
عشججر وبضججعة ثلثمائججة القججوم ورتسججوله, هججؤلء لله الدائرة : يقولالشيخ

لغيرهججم, تحصل لم مكافأة فكافأهم عليهم الله اطلع بدر أهل رجل, وهم
 هججذه) لكتتم غفتترت فقتتد شتتئتم متتا ( اعملوا:  فقججال عليهم اطلع

ا جميجع محجت العظيمة الحسنة هجذه السجيئات, ونفعجت مجن يعملجونه م
صلى النبي بأخبار كتب الذي عنه الله رضي حاطب حتى غزا لمن الغزوة

قججال صججنع ما على عثر الفتح, لما غزوة قبيل قريش إلى وتسلم عليه الله
أضتترب " دعنيوتسججلم:  عليججه الله صلى للرتسول عنه الله رضي عمر

: قججال شجججاع السيف إل فيه ما عنه الله رضي  عمر" نافق فقد عنقه
شئتم ما فقال: اعملوا بدر أهل إلى اطلع الله أن علمت ( أما
ا جملجة مجن العظيمجة السجيئة هذه  فوقعت) لكم غفرت فقد يغفجر م
لمججا الرضججوان, أفضججل بيعة أهل من أفضل بدر أهل كان بدر, ولهذا لهل

وتسججلم, ولهججذا عليججه اللجه صججلى للنججبي العظيمجة النصرة من فيهم حصل
طيب.  الفرقان يوم بدر يوم يسمى

يكفججي وكججان بججدر يججوم المججؤمنين مججع الملئكة بقتال المراد : ما الطالب
منهم. ؟ واحد

أمواتججا الكفججار: كونجوا لهججؤلء قججال لجو الله أن أيضا المعلوم : ومنالشيخ
تثبيتججا الملئكججة القججدرة, نججزول أو العجججز باب من ليست لماتوا, المسألة

للمججؤمنين التأييججد بججاب مججن هججذا فججي لهججم المججؤمنين, ومشججاركة لقلوب
لنتصر الله يشاء ولو (( ذلك:  تعالى الله قال الحفظ, ولهذا ونصرة
) .) ببعض بعضكم ليبلوا ولكن منهم

؟ بالجنة لهم الشهادة على الدليل هو : ما الطالب
بالجنججة وتسججلم عليججه اللججه صججلى اللججه رتسججول له شهد إذا : الدليل الشيخ
له, نعم. شهدنا

 ...:  الطالب
فهجذا بلتعجة أبجي بجن حاطب مثل الرتسول له شهد من إل : عموما الشيخ



أبججا أن لججه مغفججورا حججاطب كججان إذا أننا شك ل له, ولكن مغفور أنه نقول
ذلك.   من أولى وعثمان وعمر بكر

...:  الطالب
مؤيد التسلم شيخ إليه ذهب ما شك, يعني ل قوي رأي هذا : والله الشيخ

غججالب أو المججة كانت وإذا)  الرض في الله شهداء ( أنتمبالحديث: 
أنجه مسججألة: وهججو مججن يخشججى أنه كاف, لول فهو ذلك على أجمعوا المة
بكذا لفلن الشهادة على مجمعون نحن ويقولون الضالة الفرق أهل يأتينا
النفكججاك يمكججن الحق, لكن أهل أنهم يدعون بدعة, وهم رأس وهو وكذا
وعلججى باطججل على لنهم شهادتهم تقبل ل نقول: هؤلء أن اليراد هذا عن

. الحق أهل شهادة والمراد ضللة؛
: ... الطالب
(( ل:  تعججالى اللججه قججال الجنة في كلهم العموم تسبيل على : نعم الشيخ

أعظتتم أولئتتك وقتتتال الفتتتح قبتتل من أنفق من منكم يستوي
الحسنى الله وعد وكل وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة

. فيهم نقول ما التابعون  ل...) )
...:  الطالب
فهتتو الله سبيل في قتل ( منشهيدا, قل:  تقل: أحسبه : ل الشيخ
" إنكموقال:  الناس خطب عنه, عمر الله رضي عمر قال  كما) شهيد

وكتتذا كتتذا فعتتل يكتتون وربما شهيد وفلن شهد فلن تقولون
...  "، شتتهيد فهو الله سبيل في مات أو قتل قولوا: من ولكن

وجل.  عز الله حكم عن يتكلم الله, لنه حكم تعارض, يوافق فيه ما
 ...:  الطالب
مججن تخن ل الحرب غير في لنا, ل حربا كانوا خاصة, إذا هي ما : ل الشيخ

. مالهم أخذ لنا جاز حربا كانوا إذا خانك, لكن
يياالرجيججم:  الشججيطان مججن بججالله : أعوذ القارئ مم ((  وو مم يقت مكت مك يل ولت مم ول ا
يم وو يي ول ين ا مري مه مض مفي يظا ور ل

ي ون ا يم ينا يف مر مص ون يين مس مم وأ مه يب لل ون ال ينا مإ يء يجا
يل من يقا وو يع ور وم يما مف مك مري لل مأ ير ى يما مإ أ

يما ي وم يو مك مدي وه لل يأ يل مإ مبي مد يس يشتتا لر ال
يل يقا مذي يو لل ين ا يم مم ييا آ وو نني يق مف مإ يخا وم يأ مكتت وي يل يل يع وثتت مم مم وو مب ييتت يزا وحتت يل ا
يل وث مب مم وأ مم يد وو حح يق حد منو يعا يد يو ممو يث ين يو مذي للتت ون يوا وم ممتت مه مد وعتت يمتتا يب مه يو للتت ال
مد مري مما مي ول مد مظ يبا مع ول ].29-31: )[غافر) مل

بقيججه في وتعالى تبارك الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
فججي لقومه النصيحة أدى والذي فرعون آل من الذي المؤمن الرجل كلم



بعتتض يصبكم صادقا يك وإن كذبه فعليه كاذبا يك (( وإن:  قوله
).  ) كذاب مسرف هو من يهدي ل الله إن يعدكم الذي
آل متتن متتؤمن رجتتل ((وقال:  تسبق, قججوله ما نناقش : وهنا الشيخ

وز  ؟)) إيمانه (( يكتمتعرب:  ) كيف) إيمانه يكتم فرعون فيهجا يج
ثالثة. ؟ ثالثة أو ثانية صفة ؟ وجهان: الول

تججأتي ل والنكججرة ؟ نكججرة بها والموصوف حال تكون أن جاز : كيف الشيخ
بوصف. ؟ الحال منها
 ؟ يخفيه يعني ؟ إيمانه يكتم كان لماذا

... يقتلوه أن من : خوفاالطالب
خججاف فهججو بالقتل موتسى هددوا دام ما يقتلوه, لنه أن من : خوفا الشيخ

إيمانه, طيب.  فأخفى نفسه على
المراد ما))  ربكم من بالبينات جاءكم (( وقدتعالى:  : قوله الشيخ

مع اليات جاءت لماذا ؟ لماذا على آيات البينات, طيب باليات ؟ بالبينات
 ؟ موتسى
)) يعدكم الذي بعض يصبكم صادقا يك (( وإنقال:  : لماذا الشيخ

طيب.  العذاب كل وليس الدنيا عذاب به المراد ؟ كل يقل ولم
يججؤمن أنججه يججك, مججع إن و يك قوله: إن في الترديد هذا جاء : لماذا الشيخ

 ؟ صادق بأنه
التنزل.  باب من : أولالطالب
طيب.  نعم المرين أحد من تخلوا ل الحال الخصم, أن : إفحام الشيخ
)) كتتذاب مسرف هو من يهدي ل الله (( إن:  تعالى : قوله الشيخ
 ؟ هؤلء مثل يهدي قد أنه مع الهداية نفى كيف

والرشججاد الدللججة هديججة التوفيق, أما هداية هي المنفية : الهداية الطالب
أحد. لكل فهي

 ؟ الله وهداه كذاب مسرف هو من الناس من أليس : طيب الشيخ
 ...:  الطالب
اللججه أنججه  مججع)) يهدي ل الله (( إنيقول:  الله لكن يخالف : ما الشيخ

 ؟ كذابين مسرفين قوما هدى قد
تججاب مججن أمججا الهدايججة يحججرم فججإنه وكذبه إتسرافه على بقي : إن الطالب
ورجع.
القضجية القضجية, هجذه هجذه من دعنا نقول نحن يخالف, لكن : ما الشيخ

مسججرفا النسان يكون غيره, قد هلك, لكن حتى كفره على فرعون بقي



يهتدي.  ثم كذابا
المراد أن القرب ؟ ذلك على دام ما كذاب مسرف هو من يهدي ل يعني

أن إمججا المسججألة أن أمججس تسججبق فيمججا المسألة قلنا نحن فرعون, لنا به
تهتججدوا, أن يمكن فل أنتم يهتدي, أو أن يمكن فل كذاب مسرف هو يكون

كججذاب مسرف أنه الزل في عليه الله قضى من أن يقال أن آخر وجواب
معججذورون فأنتم بالمس, ولذلك عنها نتكلم لم نقطة يهتدي, هذه ل فإنه
 تسقتموها.  التي الكثيرة القوال هذه في

ظتتاهرين اليوم الملك لكم قوم : (( ياالجديد الدرس : نقرأ الشيخ
عليهججم ينكججر بجالول الرجل, كان هذا خطاب حسن ) تأمل) الرض في

وأن إليهم يتودد أن أراد  ولما)) الله ربي يقول أن رجل (( أتقتلون
 وكججأنه)) قتتوم (( يافقججال:  الخطججاب في تلطف عليهم الله نعمة يبين
مججن ج الججدعوة جججانب فججي الخطاب في اللطف يعني ج منهم, وهذا واحد

عبججاده مججن شججاء مجن الله بها يهدي شرعا, والتي بها الله أمر التي المور
إنته فرعتون إلتى (( اذهباوهججارون:  لموتسججى اللججه قججال قدرا, فقججد

). ) يخشى أو يتذكر لعله لينا قول له فقول طغى
الليججن, وكججم القول بسبب لن إنسان من فكم هذا يؤيد القدر أيضا إن ثم

مججن الرجججل هججذا تجد القول, ولهذا في العدوان بسبب اعتدى إنسان من
(( أتقتلون:  علنججا عليهججم أنكججر بالقتججل موتسججى هددوا لما أنهم حكمته
ويججدعوهم النعججم لهججم يججبين أن أراد , ولمججا)) الله ربي يقول أن رجل

الرض فتتي ظاهرين اليوم الملك لكم قوم (( يا:  قال الحق إلى
 يعنججي)) اليتتوم الملك (( لكمأهلها, وقوله:  على عالين غالبين ) أي)

(( لكم والتحججرز الخطججاب هججذا حسججن أيضججا مالكون, وتأمل اليوم أنتم
اليوم ملككم, لكن يزول قد يعلم ل ؟ والمستقبل  يعني)) اليوم الملك

تشجكروا أن أهلها, فيجب على ظاهرين الرض في نعمة, غالبين في أنتم
النعمة.   هذه

فججج هذا  وعلى" مصر " أرضالمفسر:   قال)) الرض (( فيوقوله: 
أرضكم.  المعهودة الرض أي الذهني للعهد الرض ) في ( ال

 مججن)) " جاءنتتا (( إن )) عتتذابه الله بأس من ينصرنا " (( فمن
هنججا ينصرنا, والنصججر أحد ل النفي, أي بمعنى للتستفهام هذه ينصرنا: من

العججذاب, هججو اللججه, والبججأس بججأس من يمنعنا الذي فمن المنع, أي بمعنى
كنججا لو حتى ؟ ينصرنا أحد بنا, فهل نزل إن  يعني)) جاءنا (( إنوقوله: 

ل اللججه بججأس بنججا نججزل إذا فججإنه ملوكا نحن وكنا الرض في ظاهرين اليوم



هججذا إن يقججال  قججد" أوليتائه قتلتم " إنالمفسججر:  يمنعنا, وقججول أحد
موتسججى, يقتلججوا أن عليهججم أنكر لنه السياق عليه يدل المفسر عينه الذي
موتسججى, قتججل ومنججه والعججدوان الكفججر على بقيتم إن المراد أن يقال وقد

لكوننججا جاءنججا إن اللججه بججأس مججن ينصججرنا الججذي ما وأعم, يعني أصح وهذا
أوليائه.  وقتل بالكفر العذاب لهذا مستحقين

أهتتديكم ومتتا أر ى ما إل أريكم (( ماالرجل:  لهذا مجيبا فرعون قال
إل أريكتتم (( متتا هججذا هو الرض في قول ) أكذب) الرشاد سبيل إل
الحق, وهذه أنه أرى ما إل تروه حتى شيئا لكم أظهر ما  يعني)) أر ى ما

: موتسججى لجه قجال كمججا موتسجى إتبججاع في الحق أن يعلم لنه كاذبة دعوى
بصتتائر والرض السماوات رب إل هؤلء أنزل ما علمت (( لقد
بهتتا (( وجحتتدواتعججالى:  ) وقججال) مثبورا فرعون يا لظنك وإني

يقججول:  فهو)) وعلوا (( ظلما جحدوا لكن))  أنفسهم واستيقنتها
حججق, وهججذه وأنججه صججواب أنججه أرى مججا  أي)) أر ى متتا إل أريكم (( ما

فهججذا مصججلحتي مججن أنه أرى ما إل أريكم ما أراد كان كاذبة, وإن الدعوى
كججذب إمججا لنهججا عليهججا مؤاخججذ فالجملة حال كل غاش, وعلى لكنه صادق

 مججن)) أر ى متتا إل أريكتتم (( مايقججول:  كججان إن كذب غش, إما وإما
لمصججلحته لكنه أراهم ما خلف الحق أن يرى كان إن غش الصواب, وإما

رأى.  ما أراهم
وهتو نفستي علتى بته أشتير ما إل عليكم أشير " مامعناه:  قال

أن يهمه ل فرعون محله, لن غير في تخصيص أيضا  هذا" موسى قتل
شججيء أهججم يريد, لكن ما على مصمم لنه تقتله ل أو موتسى اقتل يقولوا

أر ى ما (( إلبقججوله:  فالمقصود هذا دينه, وعلى يبدل به, أل يكفروا أل
موتسى على النكار أصل الية, لن معنى دينكم, هذا على بقائكم  في))

الدين.  يبدل أن خاف أنه أصله بقتله والتهديد
)) الرشتتاد ستتبيل إل أهتتديكم ومتتا أر ى ما إل أريكم (( ما:  قال

رشد يقال الغي, ولهذا ضد الرشاد, الرشاد تسبيل على إل أدلكم ما يعني
والسججداد, الصججواب  يعنججي)) الغتتي متتن الرشتتد تتتبين (( قدوغججي: 
يهجديهم ليجس هجذا, لنجه فجي الكجاذبين أكذب طريق, وهو بمعنى وتسبيل
والكفججر, فصججار والتسججتكبار والعنججاد الغي تسبيل يهديهم بل الرشاد تسبيل
مججا المعنججى إن قلنججا  إذا)) أر ى ما إل أريكم (( ماالجملتين:  في كاذبا
كججاذب أيضججا  هججو)) الرشاد سبيل إل أهديكم (( وما صواب أنه أرى
والفساد.   الغي تسبيل يهديهم شك بل لنه



الججدعوة في تلطف حين المؤمن الرجل هذا خطاب الية: حسن هذه في
)). قوم (( ياقوله:  في وجل عز الله إلى

عليهججم اللجه بنعمجة المججدعوين يجذكر أن للجداعي ينبغي فوائدها: أنه ومن
اليتتوم الملتتك (( لكملقججوله:  النعمججة هججذه ويشججكروا يخضججعوا حججتى

)). الرض في ظاهرين
لقججوله: المججؤمن الرجججل هججذا احججتراز الكريمججة: حسججن اليججة فوائججد ومن

ملككججم يججزول فقججد المسججتقبل فججي وأما  يعني)) اليوم الملك (( لكم
. الحاضرة النعمة اشكروا لكن
الن, عليججه هججي بمججا الحال في العتبار الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن

أن ومججأمورون مخججاطبون نحججن الحججوال, لكججن تتغيججر فقد المستقبل أما
الن.  الحاضرة الحال إلى ننظر
يخطججب النججاس بعض أن وهي اجتماعية مسألة المسألة هذه على يتفرع
أو دخجان بشجرب فاتسجق لكنججه كجافرا ليججس يعني مستقيم غير رجل ابنته
الخطبججة, ثججم ويقبججل الطمججع ذلججك, فيأخججذه أشججبه مججا أو ربا أو لحية حلق

هججدايته, فججي تسججعى الملتزمججة البنججت هذه لعل يهديه, أو الله يقول: لعل
هججذا أن ربمججا اللججه, بججل لججه للمسججتقبل, المسججتقبل ننظججر ل فيقال: نحن

بججالنظر مججأمور الن جانبججا, فججأنت منهججا أقوى هو لنه المرأة يغوي الرجل
يجججوز إليججه, ول بالنظر مأمور فلست المستقبل الحاضرة, أما الحال إلى
عليهججا أنت التي الحال اعرف الن غيب, فأنت مستقبل لنه إليه تنظر أن

الرجججل هججذا قججول مججن نأخججذها الن, هججذه عليججه هججي مججا علججى وتصججرف
. ) ( اليومالمؤمن: 
أشججبه مججا أو احججترازاته أو الرجل هذا خطابة حسن قلت إذا أنني واعلموا

أن مضججى, ل, أريججد وتاريججخ مضت قصة عن أخبركم أني معناه ليس ذلك
الرجججل هججذا علججى نثنججي دام ما عليها, لن تسيرون عبرة ذلك من تأخذوا

. طيب طريقه إتباع على نحث أننا يعني فإنه للمور ومعالجته بخطابه
مصر.  في غلبوا قد فرعون آل الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن


